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خالصه 

و این صنعت آثار اقتصادي کند یمگردشگري جغرافیاي گردشگري یکی از علومی است که کمک شایانی به صنعت 

. باشد یمنقش جغرافیاي گردشگري در توسعه اقتصادي در استان اردبیلیبررسروهدف اصلی تحقیق  ینازا.دارد يا گسترده

کارشناسان و جامعه آماري این تحقیق کلیه. باشد یمتحلیلی -روش توصیفی ازنظرهدف کاربردي و  ازنظراین پژوهش 

بر  ها آنکه تعداد موسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگري استان اردبیل است صاحب نظران سازمان ها و 

براي توزیع ) نمونه در دسترس( هدفمندیري گ نمونهبر این اساس روش .نفر به دست آمد 148جدول مورگان اساس 

توزیع و وزه گردشگري کارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی فعال در حپرسشنامه در بین 

که دهد ینشان م جینتا .استفاده گردید spss20افزار نرماز  ها دادهوتحلیل  یهتجزبراي . ي گردیدآور جمعشده  یلصورتتکم به

بین جغرافیاي و همچنین وجود دارد یر معنادار تأثبین جغرافیاي گردشگري و ایجاد و افزایش اشتغال در استان اردبیل

سطح درآمد مردم استان اردبیل رابطه معناداري وجود دارد و نهایتا رابطه معنادار بین جغرافیاي گردشگري و ارتقاء 

  .گردشگري و ارتقاء شاخص هاي زندگی مردم استان اردبیل تایید شد

جغرافیاي گردشگري، توسعه اقتصادي، ایجاد و افزایش اشتغال، ارتقاي سطح درآمد مردم، ارتقـاء شـاخص   : کلمات کلیدي

هاي زندگی مردم
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  مقدمه .1

از نیمه قرن بیستم به بعد، عواملی مانند جهانی شدن، توسعه سرمایه داري، پیشرفت ابزارهاي حمل و نقل و توسعه 

ارتباطات تکنولوژیکی به توسعه صنعت گردشگري منجر شده است و امروزه گردشگري، سومین صنعت اقتصادي در جهان 

بیشتر مردم، عبارت گردشگري بر سفرهاي تفریحی داللت دارد و از نظر سازمان گردشگري یعنی از نظر . شناخته می شود

ر حاضر، ر عصد[1]طقه اي مسافرت با اهداف مختلف به استثناي سفر به منظور کار، مهاجرت و فعالت هاي محلی و من

منزله ایجاد کننده فرصت هاي شغلی  گردشگري یکی از عوامل موثر در گسترش روابط بین ملت ها به شمار می رود و به

  .[2]مطرح می شود فرهنگی  -در بخش اقتصادي و ایجاد تعامالت اجتماعی

مطالعه رابطه بین اشکال مختلف جهانگردي با محیط هاي طبیعی وفرهنگی و اثراتی که این  يجغرافیاي گردشگر

علم به بررسی روابط انسان ها با محیط در  نیقع اوا در.ردیگ یفعالیت ها در نواحی مقصد به جا می گذارند را در بر م

هنگام فراغت و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر می پردازد و فعالیت هاي گردشگري را نه به طور مجزا بلکه در قالب مکان و 

را می  يکلی جغرافیاي گردشگر مفهوم.کند یم یدر ارتباط با دیگر عوامل محیطی شامل عوامل طبیعی و انسانی را بررس

مطالعه شرایط جغرافیایی جهانگردي و بررسی وابستگی ها بین شکل هاي  يگردشگر يایجغراف:توان به این شرح بیان نمود

تحقیق در مسئله وقت گذرانی و استفاده از تعطیالت جهت مسافرت به مناطق  ،یطیمختلف وقت گذرانی با عوامل مح

عوامل مختلف طبیعی را به  رزرگانی، تفریحی و بهداشتی، بررسی دگوناگون طبیعی و فرهنگی  ومکان هاي مذهبی، با

  .[3]همراه دارد

یکـی از ویژگـیهـاي مهـم اقتصـادي صــنعتگردشگري، مصـرف درآمـدهاي حاصـل از منـاطقگردشــگري در 

رهاي مبدأ بـه بنــابراین،گردشـگري وسـیلهاي بـراي انتقـال منـابع عظـیمدرآمدي از کشو. همــان منــاطق اســت

گردشگري یکی از سریعترین راههـاي بازگشـتسرمایه است و باالترین [4].شـورهاي منـاطقمقصد و پذیراي گردشـگر اسـت

اقتصاددانان [5].و از ضریب تکـاثري بـاال نسـبت بـه سـایر فعالیتهـابرخـوردار مـیباشـد . ضریب انباشت سرمایه را دارد

توسعه  نرو،یازا[6]دانندیو روبهرشد م ایپو ياقتصاد ۀ دیپد نیسوم ،ينفت و خودروساز صنعترا، پس از يصنعت گردشگر

. دارد ییربسزایتأث ياقتصاد جنبهجوامع بهخصوص از  يانهایبن تیدر تقو ياقتصاد يتهایمجموعه فعال منزله به يگردشگر

در کشورهاي در حال توسعه، پذیرفته شده و در به گونهاي که امروزه توسعه و ارتقاي گردشگري بهطور وسیعی،بهویژه [7]

امروزه، اکثر شهرهاي دنیا آنچنان جذابیتی را بهدست آوردهاند که هرساله میزبان [8]دستور کار دولت قرار گرفته است

. جمع کثیري از گردشگران داخلی وخارجیاند

تا حدود. نقاط دور و نزدیک را دارندمسلما جاذبههاي این شهرها به قدري زیادند که توانایی جذب گردشگر از 

ۀ مقاصد گردشگري نگاه میشد و اغلب شهرهاي دنیا محلی براي توسع یکیازلهمنزیک قرن پیش کمتر به شهرها به

بشري، امروزه،باتوسعهجامعه . اخیرۀ هرچه بیشتر صنعت بهشمار میرفت؛ مانند رقابتهاي صنعتی شهرهاي اروپایی در سد

استان اردبیل نیز با [1]ي علمی نیز پیرامون شهرها و نیز صنعت گردشگري دچار تغییرات شده استدیدگاهها و نظریهها

به به عنوان بخش مهم در صنعت گردشگري تاریخی وجود استخرهاي آبگرم و موزه هاي  ،توجه به شرایط جغرافیایی

بر توسعه اقتصاد در استان اردبیل  حساب می آید لذا مسئله اصلی تحقیق این است که جغرافیاي گردشگري چه تاثیري

  دارد؟
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مبانی نظري و توسعه فرضیه ها.2

  گردشگري

-اي بوده و میتوان آن را از زوایـا و چشـمگردشگري یک مفهوم گسترده و داراي خصلت بین رشته

تصـادي در ایـن مورد بررسی قرار داد اما با توجه به رویکـرد اق )جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادي(انـدازهایمختلف

تحقیـق،گردشگري فعالیتی است که در آن افراد براي مقاصد تفریحی یا اقتصادي، به خارج از مکان زندگی خود 

مسـافرتمی کنند و خدمات و کاالهایی را براي مسافرین فراهم می آورد و شامل مخارجی است که بازدید کنندگان 

گردشگري ریشه در ي  هپدید[9]ب پیدایش چنین هزینههایی میشودمتقبلپرداخت آنها شده و یا آنکه حضورآنها موج

توان گفت که تاریخ صنعت گردشگري  از این رو می. ستنسان هابخش الینفک زندگی ا، حرکت و جابه جایی دارد و تحرك

 tourازکلمه2لغتگردشگري.[10]شاید به قدمت فعالیتهاي نوع بشر است و فقط اشکال و اهداف آن متفاوت بوده است

بهمعنایدورزدن،  turnsبهمعنایگشتناخذشدهکهریشهدرلغتالتین

گردشگري به  هواژ [11].است  رفتوبرگشتبینمبدأومقصدورخشداردکهازیونانیبهاسپانیاییوفرانسهودرنهایتبهانگلیسیراهیافته 

چیز از قبیل برنامه ریزي این واژه دربرگیرنده همه . پیوندد شود که زمان سفر گردشگران به وقوع می فعالیتی اطالق می

همچنین شامل فعالیت هایی . باشد سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوري خاطرات سفر می

دهد؛ نظیر خریدهاي انجام شده و تعامالتی که میان میزبان و مهمان به  است که مسافر به عنوان بخشی از سفر، انجام می

ها و تاثیراتی است که در طول سفر براي بازدید کننده، به وقوع  ه آنکه، گردشگري تمامی فعالیتخالص. آید وجود می

توان صنعت سفید نام نهاد، زیرا بر خالف اغلب صنایع تولیدي، بدون آلوده سازي محیط  گردشگري را می[12]پیوندد  می

کشور ما نیز از . آورد راي مردمان به ارمغان میزیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم ملت هاست و صلح و صفا را ب

هاي گردشگري، داراي انواع اقلیم ها، فضاها و فصل هاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و  ي جاذبه جنبه

گردشگري ).1387لطفی خاچکی، (کند  هاي طبیعی، با کشورهاي پیشرفته در صنعت گردشگري برابري می زیبایی

ساعت و کمتر از یکسال پیاپی براي  24مسافرتی افراد و اقامت خارج از محیط دایم زندگی آنها براي بیش از هاي  فعالیت

امــروزه صــنعت گردشــگري بــه عنــوانبزرگترین و متنـوعترین صـنعت و [13]تفریح، تجارت و اهداف دیگر است

  [14].هامحسوب میگرددهمچنـین منبـعاصـلی اشـتغال و رشـد و توسـعه اقتصـادي کشـور

  درگردشگرينقش جغرافیا 

جغرافیا در تعریف گردشگري از ارائه ي یک تعریف علمی فراتر می رود و گردشگري را به عنوان یکی از نقش هاي 

در جغرافیاي انسانی .اجتماعیبهمطالعهآنبپردازد–اساسی انسان محسوب می کند تا در چهارچوب کلی جغرافیاي انسانی 

انسان، یک سلسله نقش هایی مثل تولید مثل و بقا، سکنی داشتن، کارکردي، آموزش دیدن و پرورش یافتن، علت وجودي 

شدت و ضعف این نقش هاي .تامین نیازها، جابجایی در رفت و آمد و نقش فراغت و استراحت کردن را در بر می گیرد

ي مهم و اساسی، نقش فراغت و استراحت کردن در این میان یکی از نقش ها.هفتگانه موجب تغییر فضاي زیستی می شود

. پیدایشجهانگردیوگردشگریشدهاست	رابهدنبالداردودرنهایت	...است که بروز استعدادها و خالقیت ها و

. لزومانجامایننقشتوسطانسان،بستگیزیادیبهدرجهزمانیودرجهتمدنوفرهنگواشکاآلندارد

. مقصدگردشگریمحسوبمیشوند	نوان مبدا و هم به عنوانهم به ع شهرهاوروستاهانمونهبارزایفایایننقشهاهستندکه

... بیشترشهرهاوپایتختهایبزرگبهعلتدارابودننقشهایهنري،علمی،اقتصادیومذهبیوروستاهاباجاذبههایسنتی،فرهنگی،ییالقی،و

جغرافیاي گردشگري روابط انسان را با محیط در تعطیالت .جلوهایبارزازجغرافیایگردشگریراارائهمیدهند
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. طالعهمیکندفراغتم	و

اینجاستکهدانشجغرافیااینوظیفهیمهمرابرعهدهمیگیردچراکهمیانوقتگذرانیانساندرهوایآزادومحیططبیعیاورابطهمحکمیوجوددار

  [3]..ی کنند که با امکانات گردشگري نواحی دیگر تفاوت دارددومحیطهایطبیعیخاص،تفریحاتوامکاناتویژهایخلقم

افیایی، قبل از هر چیز تأکیدبر موجودیت و حضور جامعه است و نمیتوان به طور کلی باید گفت در مفهوم محیط جغر

هر چشم انداز جغرافیایی، هماهنگی وسازگاري انسان را با شرایط . ویژگیهاي جامعه را ازشرایط طبیعی یا مکانی جدا کرد

این جهت روي فرهنگانسانی  مکانی ظاهر می سازد و هیچ محیط جغرافیاییبدون نمایش فعالیتهاي انسان تحقق نمییابد، از

و بستر مکانی بیش از هر چیز تأکید میشود، که با گذشت زمانیعنی در طول تاریخ شکل گرفته و به حیات خود ادامه 

ارتباط میان جغرافیا و برنامه ریزي از یک سو و پذیرش دید برنامهریزي در مطالعات گردشگري از دیگر سو، [15].میدهد

افزون بر آن، دردهه هاي اخیر مدل . شالوده علم جغرافیا درواژه فضا نهفته است. بیشتریمی بخشد بعد جغرافیایی را غناي

از سوي دیگر مطالعات گردشگري نیز به نوبه خود متضمن . سازي نیز در این علم از جایگاه خاصی برخوردار بودهاست

یدر ملحوظ نمودن واژه هاي محیط طبیعی، در حقیقت بنیان مدل هاي گردشگر. پذیرشمفهوم فضا و مدل سازي می باشد

محیط دست ساز و مصنوع بشراز زیر ساخت ها، فناوري و سیستم اداره واحدهاي جغرافیایی می باشد،که همه و همه بار 

جغرافیا بربستري که فعالیتهاي گردشگري در آن تحقق می یابد می تواند . جغرافیایی گردشگري را استحکام می بخشد

  .اثرگذار باشد

  توسعه اقتصادي

. توسعه اقتصادي عبارت است از رشد، همراه با افزایش ظرفیتهایتولیدي اعم ازظرفیت هاي فیزیکی، انسانی و اجتماعی

در توسعهاقتصادي، رشد کمی تولید حاصل می شود، اما تغییراتی که درکنار آن ایجاد می شود، مفهوم آن را وسیع تر از 

توسعه اقتصادي در یک تعریف کلی عبارت از رشد اقتصادي همراه با تغییر و تحوالت کیفی [16].رشد کمیتعریف می کند

در حقیقت میتوان .به عبارت دیگر توسعه اقتصادي ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهاي اقتصادي را در بر مـیگیـرد.است

توسعه برون گرا در  استراتژي [17].معـهدانستتوسعه اقتصادي را ارتقاي فراگیر و همـه جانبـه سـطح زنـدگی و رفـاه جا

بسیاري از کشورها، ترویج بخش هاي جدید مانند گردشگري و صادرات غیر سنتی بود، تاکنون در ادبیات توسعه بر 

گردشگري و صادرات غیر سنتی تمرکز شده و ادبیات موجود حاکی از این است که صنعت گردشگري نیز به عنوان بخش 

  [18].بخش مهمی از رشد برون گرا ارتقا یافته است مهمی به عنوان 

. ذکر است که مطالعاتی نیز در زمینه متغیرهاي پژوهش حاضر صورت گرفته است یانشادر تکمیل مطالب فوق، 

وابسته به  -اقتصاد  - توریسم  -گذاري مستقیم خارجی  علیت در رابطه سرمایهبه بررسی[19]) 2019(سخنور پژوهش ازجمله

پرداخت و  کشور

گذاریمستقیمخارجیتاثیرمنفیبررشداقتصادیپنجکشورداردوبهطرزشگفتآوریصنعتتوریسمرادرهیچیکازکشورهاینمونهمات سرمایه

) 2018(سکناور و همکاران .کند حریکمی

بهبررسیروابطعلیبینگردشگریوتوسعهاقتصادیدراقتصادهاینوظهوربازارپرداختند که [20].

. ایگردشگریتاییدکرد نعلیتراباشناساییارتباطبینرشداقتصادیورسیدهاینتایجآزمو باتحلیلواکنشتکانه

در تحقیق خود [21].) 2018(تاریک و امیت . است بحث،مفاهیمسیاستی،وپیشنهادهاتحقیقاتیبیشتردراینمقالهارایهشده

پرداختند و نشان دادند که  بررسی رابطه علی بین توسعه گردشگري و رشد اقتصاديبه

. آلن م.دهد وابستههستندوتوسعهگردشگریرشداقتصادیوبالعکسرادراینکشورهاافزایشمی هم دشگریبهرشداقتصادیوتوسعهگر

زمینه جغرافیاي گردشگري از لحاظ وسعت، و گاهی هم پوشانی، با توجه به فضا، مکان به[22].) 2015( ویلیامز، گرت شو

در مورد این موضوعات غالب، تعریف جغرافیاي با وجود اجماع گسترده . شود و ابعاد محیطی جغرافیا در نظر گرفته می
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از لحاظ . آفرین است ها، همچنان مشکل هاي گردشگري و توریست و هم انگیزه theگردشگري به دلیل ادراك مبهم هم

هاي فضایی  توجهی در طول زمان از طریق تجربی بیشتر به رویکردهاي نظري بیشتر، و از مدل نظري و نظري، تغییرات قابل

به بررسی نقش گردشگري در توسعه [5]) 1394(شربتی  .گرفته است هاي فرهنگی صورت تصاد سیاسی و دیدگاهبه اق

اقتصادي استان گلستان پرداخت و نشان داد که گردشگري در ایجاد و توسعه اشتغال، افزایش میزان سرمایه گذاري، ارتقاي 

) 1390(میرزایی و جلیلی . ان تاثیر مثبت و موثر داردسطح درآمد و بهبود شاخص هاي کیفیت زندگی مردم استان گلست

در تحقیق خود با عنوان تاثیر توسعه گردشگري بر رشد اقتصادي نشان دادند که توسعه صنعت گردشگري بر رشد [9]

  . تولید ناخالص داخلی تاثیر معناداري دارد

  :یان استبه صورت زیر قابل بلذا با بهره گیري از مطالب باال فرضیه هاي تحقیق 

  .بین جغرافیاي گردشگري و ایجاد و افزایش اشتغال در استان اردبیل رابطه معنی داري وجود دارد -1

  .بین جغرافیاي گردشگري و ارتقاي سطح درآمد مردم در استان اردبیل رابطه معنی داري وجود دارد -2

  .بیل رابطه معنی داري وجود داردبین جغرافیاي گردشگري و ارتقاي شاخص هاي زندگی مردم در استان ارد -3

  

روش تحقیق.3

به . با توجه به موضوع و هدف تحقیق،از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده استپژوهش حاضر از نوع کاربردي و 

از روش روش کتابخانه اي استفاده شده است که  منظور گردآوري اطالعات براي کسب بینش نظري الزم و بررسی ادبیات

براي کسب اطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه با می باشد و ونیزمراجعهبهاطالعاتاینترنتیها  نامهو ازکتبومقاالتبااستفاده

جامعه آماري در این تحقیق کارشناسان و صاحب نظران سازمان . سؤاالت بسته در قالب طیف لیکرت با گویه استفاده شد

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان . استان اردبیل می باشدها و موسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگري 

براي گردآوري . استفاده شد) نمونه در دسترس( ند نفر تعیین شد براي انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیري هدفم 148

ت اختصاصی نامه همراه، اطالعات جمعیت شناختی و سواال سه بخش درپرسشنامه . داده ها از پرسشنامه استفاده شد 

در بخش اول تحت عنوان نامه همراه، عالوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوري اطالعات به وسیله . تنظیم گردید

بخش جمعیت شناختی . پرسشنامه و ضرورت همکاري صمیمانه پاسخ دهندگان در تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد

پاسخ و سابقه خدمت  میزان تحصیالت ،سن ،جنسیتاز قبیل شامل سؤاالت در مورد مشخصات عمومی پاسخ دهندگان 

که بصورت  .استمتغیرهاي مستقل و وابسته در مورد سواالت اختصاصی  نیز شاملآخرین بخش . می باشد دهندگان

. گویه می باشد 24محقق ساخته و شامل 

. دهاستش ها،ازروشاعتبارمحتوایصوریاستفاده دراینپژوهشبرایسنجشرواییابزارگردآوریداده

نظرانحوزةمدیریت و گردشگري وهمچنینتعدادیازمدیران و کارشناسان  بدینمنظورپرسشنامهدراختیارتعدادیازاستادانوصاحب

منظرانو آورینظراتاستادان،صاحب هاخواستهشدکهدیدگاهخودرادربارةپرسشنامهاعالمکنند؛پسازجمع گردشگریقراردادهشدوازآن

. هادرتکمیلپرسشنامهپژوهشمدنظرقرارگرفتوتغییراتالزمدرپرسشنامهانجامشد آنهای ،دیدگاهدیران و کارشناسان گردشگري

. پرسشنامهبیناعضایجامعۀآماریتوزیعشد 30 ها،تعداد برایتعیینپایاییاولیۀابزارگردآوریداده

. شدهاست ،پایاییآنبهروشضریبآلفایکرونباخمحاسبهSPSSافزار هابااستفادهازنرم آوریپرسشنامه پسازجمع

. شدهاست پرسشنامهبیناعضایجامعۀآماریتوزیع148گیریاینپژوهشپایاییالزمرادارد؛ سپس تعداد دهدکهابزاراندازه نتایجنشانمی

 ها،مجدداًپایاییآنازطریقمحاسبۀضریبآلفایکرونباخبرایتمامی آوریتمامیپرسشنامه درپایانپسازجمع

 7/0 تراز ابزرگه محاسبهشدکهمقدارتمامیآنSPSS 20افزار متغیرهایاینپژوهشبااستفادهازنرم 
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 مقادیرضریبآلفایکرونباخبرایهریکازمتغیرهاوکلپرسشنامهدرجدولشمارة. بودهاست؛بنابراینپرسشنامهاینپژوهشپایاییمناسبیدارد

  .شدهاست ارائه 1

  ها ها و ضرایب آلفاي کرونباخ آن هاي سنجش، منابع استخراج گویه متغیرها، تعداد گویه: 1جدول 

  آفاي کرونباخ  تعداد گویه ها  متغیرها

  842/0  9  جغرافیاي گردشگري

  871/0  15  توسعه اقتصادي

  

یافته هاي تحقیق  .4

  نتایج مربوط به آماره توصیفی -

هاي آماري و باهدف شناخت بهترِ جامعه آماري و آشنایی  ها فرایندي است که قبل از تجزیه و تحلیل داده توصیف داده

مردان ) درصد 3/69(دهندگان  شده، بیشتر پاسخ آوري هاي جمع براساس داده. صورت گیرد پژوهش متغیرهايبیشتر با 

درصد ایشان لیسانس هستند و  38از لحاظ تحصیالت نیز . قرار دارند 40تا  30در سن ) درصد 5/41(ها  اند و اکثر آن بوده

  .ترین سابقه کاري را دارند بیش) درصد 8/32(سال معادل 10تا  5بین 

  ایج مربوط به آماره استنباطینت -

یرهاي موجود در مدل پژوهش، از آزمون خی دو  براي بررسی متغتخمین روابط در بین  منظور به

  :است شده ارائهها در زیر  یهفرضنتایج حاصل از . است نقشجغرافیایگردشگریبرتوسعهاقتصادیدراستاناردبیل

گردشگري و ایجاد و توسعه اشتغال در سطح استان اردبیل رابطه معنی داري  جغرافیاي بین: فرضیه اول

  .وجود دارد

  گردشگري در ایجاد و توسعه اشتغالجغرافیاي بر اساس نقش ) کاي دو(تحلیل آزمون خی دو : 2جدول 

  نتیجه فرضیه  سطح معنی داري  درجه آزادي  میزان خی دو  نام متغیر

ایجاد و توسعه  ارتباط بین جغرافیاي گردشگري و

  اشتغال
2/24  4  

تایید فرضیه  001/0

در ارتباط با نقش جغرافیاي گردشگري در ایجاد و توسعه اشتغال با مقدار ) کاي دو(خی دو ) 2(طبق نتایج جدول  

به دست آمده که می توان استنباط کرد که بین گردشگري و 001/0، سطح معنی داري 4و درجه آزادي  2/24آزمون 

  .رابطه معنی داري مشاهده می گردد 99/0توسعه اشتغال در سطح استان در سطح  ایجاد و

در سطح استان اردبیل رابطه معنی  ارتقاء سطح درآمد مردمبین جغرافیاي گردشگري و : فرضیه دوم

  .داري وجود دارد

  ردمنقش جغرافیاي گردشگري در ارتقاءسطحدرآمدمبر اساس ) کاي دو(تحلیل آزمون خی دو : 3جدول 

  نتیجه فرضیه  سطح معنی داري  درجه آزادي  میزان خی دو  نام متغیر

جغرافیاي گردشگري در ارتباط بین 

  ارتقاءسطحدرآمدمردم
9/28  4  

تایید فرضیه  000/0
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با مقدار  ارتقاءسطحدرآمدمردم در ارتباط با نقش جغرافیاي گردشگري در ) کاي دو(خی دو ) 3(طبق نتایج جدول  

به دست آمده که می توان استنباط کرد که بین گردشگري و 000/0، سطح معنی داري 4و درجه آزادي  9/28آزمون 

  .رابطه معنی داري مشاهده می گردد 95/0در سطح استان در سطح ارتقاءسطحدرآمدمردم 

.رابطه معنی داري وجود دارد ارتقاء شاخص هاي زندگی مردمگردشگري و جغرافیاي  بین : فرضیه اول

  

  ارتقاء شاخص هاي زندگی مردمگردشگري در جغرافیاي بر اساس نقش ) کاي دو(تحلیل آزمون خی دو : 4جدول 

  نتیجه فرضیه  سطح معنی داري  درجه آزادي  میزان خی دو  نام متغیر

ارتقاء شاخص هاي ارتباط بین جغرافیاي گردشگري و 

  زندگی مردم
2/21  4  

تایید فرضیه  000/0

ارتقاء شاخص هاي زندگی مردم در ارتباط با نقش جغرافیاي گردشگري در ) کاي دو(خی دو ) 4(طبق نتایج جدول 

به دست آمده که می توان استنباط کرد که بین 000/0، سطح معنی داري 4و درجه آزادي  2/21با مقدار آزمون 

  .مشاهده می گرددرابطه معنی داري  95/0در سطح استان در سطح ارتقاء شاخص هاي زندگی مردم گردشگري و 

  نتیجه گیري و پیشنهادات  .5

نقش جغرافیاي گردشگري بر توسعه اقتصادي در استان بررسی  گفته شد، هدف اصلی این پژوهش نیازا شیگونه که پ همان

داخلی و خارجی و همچنین مرور  شده انجامو تحقیقات  ها پژوهشکه پس از طی مراحل مقدماتی و مرور باشد یماردبیل

یید فرضیات ، از طریق پرسشنامه در یک نمونه تأینۀ جغرافیاي گردشگري و توسعه اقتصادي که براي درزمنظریات مختلف 

، کارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگري استان اردبیلنفري از  148

نتایج  ؛ کهقرار گرفت لیوتحل هیتجزمورد  ها دادهي و سپس با استفاده از تکنیک آماري، این آور جمعیاز موردني ها داده

مثبت و معنادار جغرافیاي گردشگري بر ایجاد و توسعه اشتغال، ارتقائ درآمد مردم و نهایتا ارتقاء  ریتأثحاکی از  ها افتهی

، تاریک و امیت )2018(، سکناور و همکاران )2019(سخنور نتایج تحقیق با تحقیق . باشد یمشاخص هاي زندگی مردم 

.باشد یمهمسو  ) 1390(میرزایی و جلیلی و ) 1394(، شربتی )2015( ویلیامز، گرت شو. آلن م، )2018(

 هرماهو حتی  هرسالدر ابتداي  ستیبا یم مدیرانپژوهش،  يها افتهیبا توجه به 

از اهداف زمانی اختصاص دهند تا در زمان مقرر امور محوله  هرکدامکنند و براي برایخودوکارکنانشاناهدافدقیقومشخصتعیین

همچنین براي استفاده . ي کنندریگیپي زمانی را زیر برنامهمداوم نتیجه  صورت بهگیري بهتر ،  انجام شود و براي نتیجه

ي مطلوب را اتخاذ نمایند جهت مطلوب از جاذبه ها در زمینه جذب گسترده گردشگران تالش نموده و برنامه ریزي ها

بسترسازي فرهنگی از قابلیت رسانه هاي ارتباط جمعی بهره مند گردد و همچنین اقدام به تهیه طرح جامع گردشگري 

  .استان با توجه به توانمندي هاي بالقوه و باافعل مناطق مختلف استان مبادرت نمایند

. با تعداد نمونه بیشتر بپردازند تر عیوساین تحقیق در جامعه آماري سی تا به بررشود یمبه محققین آتی پیشنهاد و نهایتا  

که این تحقیق را درسایر استان هاي کشور انجام دهند تا ارزیابی دقیق تري شود یمهمچنین به پژوهشگران آتی پیشنهاد 
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ابزارهاي گردآوري مانند در راستاي جغرافیاي گردشگري صورت گیرد و نهایتا براي رسیدن به نتایج دقیق تر از سایر 

  .مصاحبه این کار را انجام دهند

  مراجع.12

، مجله بررسی نقش گسترش گردشگري شهري بر توسعۀ پایدار شهري،) 1394(حاتمی نژاد، حسین؛ شریفی،  [1]

  .61-74، 1، شماره 2گردشگري شهري، دوره 

اولویت سنجش راهبردهاي ، ) 1392(پوراحمد، احمد؛ حسینی، علی؛ اروجی، حسن؛ علیزاده، محمد [2]

.1- 17، 3، شماره 45ۀ پژوهشهاي انسانی، دور ،الموتقزوینمنطقه در گردشگریفرهنگیتوسعه

  definition-tourism-https://www.karnaval.ir/geography،) 1395(، لکارناوا ]3[

، توریسم و توسعه اقتصادي، ترجمه حیدرعلی لطفی و دیگران، جلد اول، چاپ اول، تهران، )1390(بیشویی، دیپاك،  [4]

.انتشارات هله

، بررسی نقش گردشگري در توسعه اقتصادي استان گیالن، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره )1394(شربتی، اکبر،  [5]

  .43-59، صص 15، شماره 5

، ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگري در لرستان، فصلنامه پژوهش )1382(هرداد؛ ناصرپور، نادر، م مدهوشی، [6]
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